
Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af ændringer til MFO- 

efterafgrøderegler i grundbetalingsbekendtgørelsen. 

Ordningens indhold/formål 

 

- På grund af tørken tillades det, at landmændene tager slæt og afgræsser deres MFO-
efterafgrødeblandinger, hvilket ikke er tilladt i øjeblikket. Ændringen foretages for at forbedre 
mulighederne for at skaffe foder til husdyrene. Det er en betingelse, at MFO-efterafgrøden fortsat 
har en tilstrækkelig dækningsgrad til at fremstå veletableret og jævnt fordelt over hele arealet 

- Desuden udskydes tidspunktet for tidligste destruktion af MFO-efterafgrøder. Det sker som 
konsekvens af, at etableringsfristen for efterafgrøder i plantedækkebekendtgørelsen udskydes.  

Administrative konsekvenser 

Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) har modtaget udkastet i præhøring. TER vurderer, at 

bekendtgørelsesudkastet i sin nuværende form ikke medfører administrative konsekvenser for 

erhvervslivet. 

Skatter, afgifter, subsidier mv. 

Bekendtgørelsen påvirker ikke skatter, afgifter og subsidier.  

Øvrige efterlevelseskonsekvenser 

Tørken har medført, at husdyrproducenterne som følge af lavere udbytter kommer til at mangle foder, 

særligt grovfoder til kvæg. Ved at tillade, at der afgræsses og tages slæt af MFO-efterafgrødeblandingerne, 

øges potentialet for produktion af grovfoder, og dermed reduceres behovet for indkøb af yderligere foder. 

Der er i 2018 anmeldt 392.661 ha MFO-efterafgrøder. Det forventes dog ikke, at samtlige de anmeldte ha 

MFO-efterafgrøder bliver udlagt, da det ikke er nødvendigt for at opfylde støttebetingelserne. Ændringen 

forventes dermed at have positive efterlevelseskonsekvenser for erhvervet, som det dog ikke er muligt 

nærmere at kvantificere.  

Adfærdsvirkninger 

Der forventes ingen væsentlige adfærdsvirkninger.  

BNP 

Der vurderes ikke at være BNP-effekter forbundet med bekendtgørelsen 



Afledte effekter 

Ved en udsåning af efterafgrøder forventes i bedste fald, at frøene først spirer senere, når der komme mere 

nedbør eller i værste fald, at efterafgrøden spirer, og pga. tørken går ud igen. En udsættelse af fristen for 

etablering af efterafgrøder er således med til at sikre en bedre fremspiring og vækst af efterafgrøden og 

derved en afgrøde, der har større potentiale for at opsamle kvælstof til gavn for vandmiljøet. 


